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INTRODUÇÃO 

 

A anemia falciforme é a doença hereditária monogênica mais comum do Brasil. 

A causa da doença é uma mutação de ponto (GAG->GTG) no gene da globina beta da 

hemoglobina, originando uma hemoglobina anormal, denominada hemoglobina S 

(HbS), ao invés da hemoglobina normal denominada hemoglobina A (HbA). Esta 

mutação leva à substituição de um ácido glutâmico por uma valina na posição 6 da 

cadeia beta, com consequente modificação físico química na molécula da hemoglobina. 

Em determinadas situações, estas moléculas podem sofrer polimerização, com 

falcização das hemácias, ocasionando encurtamento da vida média dos glóbulos 

vermelhos, fenômenos de vaso-oclusão e episódios de dor e lesão de órgãos. Em 

geral, os pais são portadores assintomáticos de um único gene afetado (heterozigotos), 

produzindo HbA e HbS (AS), transmitindo cada um deles o gene alterado para a 

criança, que assim recebe o gene anormal em dose dupla (homozigoto SS). 

A denominação “anemia falciforme” é reservada para a forma da doença que 

ocorre nesses homozigotos SS. Além disso, o gene da HbS pode combinar-se com 

outras anormalidades hereditárias das hemoglobinas, como hemoglobina C (HbC), 

hemoglobina D (HbD), beta-talassemia, entre outros, gerando combinações que 

também são sintomáticas, denominadas, respectivamente, hemoglobinopatia SC, 

hemoblobinopatia SD, S/beta-talassemia. No conjunto, todas essas formas 

sintomáticas do gene da HbS, em homozigose ou em combinação, são conhecidas 

como doenças falciformes.  

Os sinais e sintomas são especialmente causados por anemia crônica, períodos 

de agravamento de anemia, dores nas juntas e nas extremidades de mãos e pés, dores 

abdominais, necrose asséptica da medula óssea, acidentes cerebrovasculares, infartos 

pulmonares, entre outros. 

A doença originou-se na África e foi trazida às Américas pela imigração forçada 

dos escravos, hoje é encontrada em toda a Europa e grandes regiões da Ásia. No 

Brasil, a doença é predominante entre negros e pardos, também ocorrendo entre 

brancos. No sudeste do Brasil, a prevalência média de heterozigotos (portadores) é de 

2%, valor que sobe a cerca de 6-10% entre negros. Estimativas, com base na 

prevalência, permitem estimar a existência de mais de 2 milhões de portadores do 

gene da HbS, no Brasil, mais de 8.000 afetados com a forma homozigótica (HbSS).  



Estima-se o nascimento de 700- 1.000 novos casos anuais de doenças 

falciformes no país. Portanto, as doenças falciformes são um problema de saúde 

pública no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISIOPATOLOGIA DA GRAVIDEZ NA DOENÇA 

FALCIFORME 

 

A gravidez é uma situação potencialmente grave para as pacientes com doença 

falciforme, assim como para o feto e para o recém-nascido. Uma gravidez bem 

sucedida depende do crescimento do feto num ambiente intrauterino saudável, 

seguida por trabalho de parto e parto, quando a vida extrauterina pode ser mantida. 

 Um ótimo crescimento fetal é assegurado pelos substratos maternos liberados 

pela placenta. A quantidade de substrato, recebido pelo feto, depende do fluxo 

sanguíneo uterino para a placenta e do tamanho e da integridade da membrana 

placentária. 

 A placenta de pacientes com anemia falciforme é diferenciada em tamanho, 

localização, aderência à parede uterina e histologia. 

 O tamanho pode estar diminuído devido à redução do fluxo sanguíneo causado 

pela vaso-oclusão. As causas da maior incidência de placenta prévia e de 

descolamento prematuro de placenta, que ocorrem em todos os genótipos de doença 

falciforme, são poucos evidentes.  

As alterações histopatológicas da placenta incluem: fibrose das vilosidades, 

infartos e calcificações. 

 A maior incidência de aborto, retardo de crescimento intrauterino, parto 

prematuro e mortalidade perinatal pode ser explicada pela própria fisiopatologia da 

doença falciforme.  

 

A lesão da microvasculatura placentária pelas hemácias falcizadas pode ser 

uma das causas da maior incidência de aborto e de retardo de crescimento 

intrauterino.  

 

Outros fatores, tais como a ocorrência de placenta prévia, o descolamento 

prematuro da placenta, a gestação múltipla, o consumo de álcool e drogas, o 

tabagismo, o estado nutricional materno antes da gravidez e o ganho de peso durante 

a gravidez também influenciam o crescimento intrauterino, alem disso o uso frequente 

de narcóticos pelo quadro doloroso pode ter efeitos vasoconstritores no leito 

placentário contribuindo para a má perfusão placentária. 



 

A idade gestacional média dos fetos nascidos de mães com doença falciforme é 

menor do que á dos grupos controles, devido a um grande número de nascimentos 

prematuros. O mecanismo exato pelo qual isto ocorre não é bem estabelecido. 

 Vários eventos são associados com maior frequência de trabalho de parto 

prematuro, tais como anemia, placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. 

A ocorrência de toxemia grave, que é cinco vezes mais grave nestas pacientes, pode 

levar à interrupção da gravidez devido ao risco materno e fetal.  

 

O nascimento prematuro é associado também à gestação múltipla, infecções 

urinárias e pulmonares. 

 A mortalidade perinatal tem diminuído ao longo das últimas décadas devido a 

vários fatores.  

O mais importante é o cuidado adequado da mãe. A avaliação do bem estar 

fetal, o acompanhamento do crescimento intrauterino, por meio de ultrassonografia, e 

a monitorizarão contínua durante o trabalho de parto ajudam a identificar o feto em 

risco.  

 

Os bons cuidados ao recém-nascido no período neonatal têm sido fundamentais 

para reduzir a taxa de mortalidade perinatal. O uso racional das transfusões de sangue 

tem papel importante em todo o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

Durante a gravidez, as crises dolorosas podem se tornar mais frequentes. A 

anemia pode piorar devido às perdas de sangue, hemodiluição, depressão da medula 

óssea, infecção ou inflamação, deficiência de folatos ou ferro e crises aplásticas. 

 

Os locais mais acometidos pelas infecções são o trato urinário e o sistema 

respiratório. Muitas pacientes com bacteriúria assintomática, no início da gravidez, 

tornam-se sintomáticas se não tratadas.  

 

Em casos de pacientes com Sbetatalassemia nas quais a presença de 

esplenomegalia é comum, pode ocorrer sequestro esplênico, com risco de vida para a 

mãe e para o feto. 

 

Nesses casos, o diagnóstico precoce do sequestro é fundamental, sendo 

frequentemente necessário o tratamento com transfusões de sangue. O exame físico 

cuidadoso durante o pré-natal, para documentar o tamanho do baço, é importante 

auxílio no diagnóstico desta complicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÉ-NATAL 

 

Na primeira consulta devem ser objeto de especial atenção, nos antecedentes 

obstétricos, as complicações como insuficiência renal e hipertensão arterial, a 

dependência química, o abuso de álcool ou de narcóticos e o tabagismo. 

Os exames que devem ser feitos nesta primeira consulta incluem: 

 

 Hemograma completo com contagem de reticulócitos 

 Eletroforese de hemoglobina 

 Exames para detectar lesão renal e acometimento hepático 

 Determinação dos estoques de ferro 

 Glicemia 

 Acido úrico 

 Sorologia para hepatite A, B e C; HIV l e ll 

 HTLV l e ll 

 Rubéola e sífilis 

 Toxoplasmose 

 Citomegalovírus 

 Listeriose 

 Exame de urina com urocultura 

 MIF e teste para detecção de anticorpos contra eritrócitos. 

 A ultrassonografia para avaliação da idade gestacional de gravidez 

múltipla. 

 

Depois destes exames a paciente deve ser orientada quanto aos fatores 

específicos que influenciam a gravidez como as necessidades nutricionais e a 

suplementação com vitaminas, vacinação antipneumocócica, antitetânica e anti-

hepatite B. 

 

Deve ser recomendada a manutenção de uma ingestão diária de líquidos para 

evitar a desidratação.  

 



O intervalo entre as consultas é, em geral, de duas semanas até a vigésima 

oitava semana e após, semanal. Nestas consultas são monitorizadas as pressões 

arteriais, o ganho de peso, a taxa de crescimento uterino (que pode ser confirmado por 

ultrassom), trimestralmente é avaliado o hemograma completo, a contagem de 

reticulócitos, urocultura, provas de função hepática e renal, glicemia, proteínas totais e 

frações e sorologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABALHO DE PARTO E PÓS-PARTO 

 

As alterações hemodinâmicas da anemia e o débito cardíaco alto são 

acentuados durante a contração. A dor pode ser controlada pelo uso liberal de 

analgésicos. A anestesia epidural é eficaz para encurtar a duração do trabalho de 

parto.  

A função cardíaca está frequentemente comprometida. A reposição de fluídos 

deve ser feita durante todo o trabalho de parto e o parto, com o controle das funções 

pulmonares e cardíacas. A monitoração fetal deve ser contínua, já que a insuficiência 

placentária é comum. O parto vaginal é o desejável. A indicação de cesariana é 

obstétrica.  

Os cuidados pós-parto incluem Manter hidratação adequada (acesso venoso 

calibroso e pérvio), controle rigoroso dos sinais vitais, evitar tromboembolismo por meio 

da deambulação precoce e anemia por perda de sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECÉM-NATO 

 

O recém-nascido de mãe falcêmica poderá nascer com traço ou doença, em 

ambos os casos, não necessitará de cuidados específicos na sala de parto, pois 

nascerá com alto nível de hemoglobina fetal (HbF) que o protegerá das manifestações 

das doenças, só a partir do terceiro ou quarto mês, quando os níveis de HbF 

começarem a cair, é que poderá começar a surgir a manifestação da doença. Como 

todos os recém-nascidos, estes deverão fazer o teste do pezinho. O nascido com traço 

não precisará de atenção especializada, pois não possui a doença. O recém-nato com 

a doença deverá ser encaminhado para o serviço de referência para iniciar os cuidados 

de atenção integral. 

 

Dados do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) apresentam a 

magnitude da questão de saúde publica a ser enfrentada no Brasil sobre a proporção 

de nascidos vivos diagnosticados com Doença e traço falciforme. Sendo a incidência 

nacional para a doença de 1:1000 e de 1:35 para traço. 

 

 

Proporção nascidos vivos com doença falciforme em alguns dos estados que 

realizam o teste de triagem neonatal: (dados dos programas estaduais de triagem 

neonatal). 

 

Tabela1 - Doença falciforme 

Estados Proporção de nascidos 

Vivos/Ano 

Bahia 1:650 

Rio de Janeiro 1:1300 

Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e Goiás 1:1400 

Espírito Santo 1:1800 

São Paulo 1:14000 

Mato Grosso do Sul 1:5850 

Rio Grande do Sul 1:11000 

Santa Catariana e Paraná 1:13500 



Proporção nascidos vivos com traço falciforme em alguns dos estados que 

realizam o teste de triagem neonatal: (dados dos programas estaduais de triagem 

neonatal). 

 

Tabela 2 - Traço falciforme 

Estados Proporção de nascidos 

Vivos/Ano 

Bahia 1:17 

Rio de Janeiro 1:20 

Pernambuco, Maranhão 1:23 

Espírito Santo, Goiás 1:25 

Minas Gerais 1:30 

São Paulo 1:35 

Rio Grande do Sul 1:65 

 

 

Estes dados refletem a necessidade de organização e qualificação da rede de 

assistência para atender a esta demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSFUSÃO DE SANGUE 

 

Um importante e ainda não bem estabelecido aspecto dos cuidados das 

pacientes grávidas com doença falciforme é a indicação de transfusão de sangue. 

Com as complicações das transfusões, como alo imunização, precipitação de 

crises dolorosas e transmissão de infecções, torna-se necessário reavaliar o uso de 

transfusões profiláticas. 

Na doença falciforme, todos os tecidos e órgãos estão em risco de sofrer lesões 

isquêmicas e as complicações médicas e obstétricas acontecem apesar do uso de 

transfusões de sangue. 

As transfusões têm sido indicadas para: toxemia, gravidez gemelar, mortalidade 

perinatal prévia, septicemia, insuficiência renal aguda, bacteremia, anemia grave 

redução de 30% dos níveis basais ou Ht = ou menor que 20 níveis de hemoglobina 

abaixo de 7g/dl, síndrome torácica aguda, hipoxemia, cirurgia e angiografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRACEPÇÃO 

 

A gestação na doença falciforme frequentemente conduz a morbidade materno-

fetal significativa. Por essa razão a contracepção, ao permitir a realização de 

planejamento familiar adequado, constitui fator importante no cuidado à saúde de 

mulheres com a doença. A decisão sobre qual método contraceptivo adotar depende 

de análise conjunta entre o médico e a paciente, levando em consideração as 

modalidades disponíveis, as preferências pessoais, o nível de entendimento da 

paciente sobre a responsabilidade da escolha, o quadro clínico, e as vantagens e 

desvantagens de cada método. A contracepção hormonal está disponível através de 

contraceptivos orais (pílulas anticoncepcionais) e outras formulações como adesivos 

transdérmicos, dispositivos intrauterinos, anéis vaginais, implantes subcutâneos e na 

forma injetável para uso intramuscular, proporcionando contracepção efetiva, bem 

tolerada na maioria dos casos e com reversibilidade da fertilidade após a interrupção 

do uso das drogas.  

A doença falciforme não é contra-indicação para gravidez. As pacientes que 

desejarem utilizar métodos de contracepção devem ser orientadas pelo ginecologista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO ANINHA 

 

 

O Projeto Aninha: Organização e Capacitação dos 

Cuidadores de Gestantes com Doença Falciforme, 

desenvolvido pelo Centro de Educação e Apoio 

para Hemoglobinopatias (Cehmob-MG), tem como 

objetivo acompanhar as gestantes com doença 

falciforme e compartilhar, entre os diversos 

profissionais de saúde, os conhecimentos relativos 

aos cuidados necessários para o atendimento a essas mulheres. Para isso, investiga a 

evolução da gravidez para compreender as necessidades, anseios e receios das 

futuras mães, além de realizar pesquisas científicas para melhorar o atendimento às 

pacientes. 

As ideias para o projeto surgiram em setembro de 2007, durante a realização do 

IV Simpósio Internacional de Hemoglobinopatias e do Encontro Multiprofissional sobre 

Assistência em Doença Falciforme, no Rio de Janeiro. A partir de então, ao longo de 

diversas reuniões da equipe do Cehmob-MG, as ideias se concretizaram e o Projeto 

Aninha se tornou realidade. 

A equipe do projeto conta com profissionais de diferentes especialidades, entre 

obstetras, hematologistas, clínicos, psicólogos, assistentes sociais, outros profissionais 

da área de saúde, além de acadêmicos de medicina que facilitam a interação entre a 

gestante e o médico. O grupo multidisciplinar garante, assim, tanto o crescimento 

científico do Aninha, com a produção e troca de conhecimento técnico, como também a 

valorização dos diversos aspectos humanos envolvidos. 

Ao longo dos anos, o projeto registra o número aproximado de 170 grávidas 

cadastradas em Belo Horizonte, Região Metropolitana e também cidades do interior 

(dados Julho/2013). Entre as ações do projeto estão visitas técnicas, seminários 

eletrônicos para treinamento de equipes de saúde, elaboração de manual e protocolo 

de acompanhamento às gestantes com doença falciforme e a realização de atividades 

lúdicas como o Dia da Aninha, um dia dedicado às atuais e futuras mães atendidas 

pelo Projeto. 



A perspectiva é que as atividades do Projeto Aninha possam ser continuamente 

ampliadas para auxiliar cada vez mais as gestantes e também capacitar outras equipes 

multidisciplinares nas unidades públicas de pré-natal de alto risco. 

A iniciativa é financiada pelo Ministério da Saúde e resulta da parceria entre o 

Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (Nupad) da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Fundação Hemominas, a 

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e as Secretarias Municipais 

de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

A gravidez para uma mulher com anemia falciforme vem acompanhada de um 

aumento da morbidade materna e fetal, mas os riscos não são grandes o suficiente 

para contra indicar a gestação. Topa portadora da doença, em idade reprodutiva e 

sexualmente ativa, deve se informar dos riscos da gravidez. As complicações 

apresentadas podem ser minimizadas se foram bem orientadas e procurarem cuidados 

médicos precoces na gestação e se os cuidados pré-natais forem realizados 

corretamente. 

 

No Brasil, devido ao grande contingente da população africana desenraizada de 

seus países trazidos para o trabalho escravo, a doença falciforme faz parte de um 

grupo de doenças e agravos relevantes que afetam a população negra. Por esta razão, 

a doença falciforme foi incluída nas ações da Política Nacional de Atenção Integral a 

Saúde da População Negra, e tem como subsidio o Regulamento do SUS a Portaria 

GM/MS nº 2048 nos artigos 187 e 188 de 03 de setembro de 2010, que define as 

diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral as Pessoas com Doença Falciforme, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Dados disponíveis no Banco Mundial relatam que a taxa de letalidade em 

gestantes não cuidadas esta entre 20 e 50%, enquanto que, se cuidadas, essa taxa é 

reduzida para 2% A letalidade fetal chega a 50%. 

 

Quanto mais precoce o diagnóstico da doença falciforme e o estabelecimento da 

atenção integral a estas pessoas, maior possibilidade de longevidade com qualidade de 

vida. 
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